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Изх. №15359/19.07.2022 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛНА ТАРИФА 
за публикуване на реклама в изданията на „АРБИЛИС” ООД за 2022 година 

  
 

Цени за публикуване на реклама в  

сп. „Наука Кардиология“, сп. „Наука Ендокринология“, сп. „Наука Пулмология“, 

сп. „Наука Фармакология“, сп. „Наука Инфектология и Паразитология”: 

  
 рекламна страница на 4-та корица  2 840.00 лв.  

 рекламна страница на 3-та корица  2 400.00 лв.  

 рекламна страница на 2-ра корица  2 640.00 лв.  

 рекламна страница на приоритетна страница (2-ра страница  

от тялото, с/у обръщението на Гл. редактор)   2 400.00 лв.  

 рекламна страница в тяло  1 200.00 лв. 

 вътрешно фолио (две разгънати рекламни страници)  2 400.00 лв. 

 една страница рекламен текст (PR материал)     800.00 лв. 

 една страница научен текст (статия)     600.00 лв. 

 
 

Допълнителни възможности за реклама 
 

Мейлинг в пакета със списания  – представлява печатен рекламен материал 
(листовки, брошури, каталози до размер А4 и грамаж до 70 г.), вложен в пакета при 
разпространението на броеве на списанията 

 за влагане в 4 000 писма    800.00 лв. 

 
Рекламен бандерол около списанието с тираж 5 000 броя  2 400.00 лв. 
(в цената не е включена цена за отпечатване, както и ръчния труд  
при лепене или прегъване към съответен материал) 

 
Рекламно продуктово или имиджово лого на първа корица  2 400.00 лв. 
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През 2022 г. списанията се публикуват, както следва: 

 
 сп. „Наука Кардиология“ – 6 броя 

 сп. „Наука Ендокринология“ – 4 броя 

 сп. „Наука Пулмология“ – 4 броя 

 сп. „Наука Фармакология“ – 2 броя 

 сп. „Наука Инфектология и Паразитология“ – 1 брой 

 
Тираж за всеки брой: 5 000 екземпляра. 
Обем: 40-64 стр. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са без ДДС. 
При договаряне на годишен корпоративен пакет от публикации в списанията се определят бонуси и 
отстъпки. 

 
 
 

Технически изисквания към рекламните материали: 

Изисквания и параметри за визуална реклама в списание: 

 Приемаме готова рекламна визия по образец на фирмата; 

 Рекламите се предоставят във файлов формат *.eps или *.pdf на висока резолюция, с 

включени всички фотоси, шрифтове и лога, в необрязан формат и без маркировки за 

рязане - 213 х 303 мм; 

 Изображенията трябва да са конвертирани в CMYK; 

 Съдържащият се текст в цветните рекламни страници или корици трябва да отстои 

мин. на 10-12 мм от ножовете; 

 Файлът с рекламната визия се предоставя не по-късно от 15 дни преди 

редакционното приключване на съответния брой; 

 За текстова страница - *.doc файл, до 4 500 знака/стр.  

 

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за допуснати фактически грешки или грешки 

в предпечатната подготовка на предоставения готов рекламен материал. 

 

Преди публикуване на рекламата, ние ще ви изпратим за одобрение файл с 

визията или статията, поставена в списанието. 
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